
 بسم هللا الرحمن الرحيم
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم }

الَِّذي َجَعْلنَاهُ ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلبَاِد َوَمْن يُِرْد ِفيِه 

 (25الحج:) {ِبِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقهُ ِمْن َعَذاٍب َأِليمٍ 
 

يَّة  بصدد االعتداء الطائفي على  بيان َجْيش   ر َجال  الطَّر ْيقَة  النَّْقَشبَْند 

 الحجاج المسلمين 

 بييا أيها الشعب العراقي األ

 سالمية يا أبناء أمتنا العربيَّة اإل

 يتها الشعوب المسلمة في كل مكان  يا أ

في والموالين لهم طائفيا  ،الكفرة الفجرةلقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى من جرائم ماللي طهران 

شاعر المقدسة في بلد هللا ، حتى طالت شرورهم المما يسمى بـ)التحالف الوطني( وميليشياتهبغداد 

مع ما يسمى  بتنسيقتدربت ميليشياتهم في بغداد لتنفيذها ، جريمة إبادة جماعية، فارتكبوا الحرام

داء فريضة الحج حجاج محافظة يينوى العراقية من أ ، وما كان منعيرايي(بـ)الحرس الثوري اإل

ة العربيَّة السعوديَّة يران للمملكت الحشد الطائفي قبل الحج ببضعة أيام ومهاجمة إواستبدالهم بميليشيا

ظهر دليل على ضلوع  ما يسمى بـ)التحالف الوطني( وميليشياته الشقيقة إعالميا قبل الحج، إال أيه أ

  .ذه الجريمةفي بغداد في تنفيذ ه

الميليشيات الطائفية ويرايية يق واتفاق مسبق بين بعثة الحج اإلبتنس ن هذه الجريمة قد تمتأوما يراه 

مع ( يرايياإل وما يسمى بـ)الحرس الثورييران إالمتدربة، ليصطدم حشد الميليشيات وحشد حجاج 

تشويه ، وما هدفهم من تنفيذها إال النكراء في منى المقدسة الحجاج المسلمين لينفذوا جريمتهمجموع 

العزيز  جاللة الملك سلمان بن عبد ، وحنقا وغيضا من قيادةسمعة المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة

، وحكمته وصدقه وإخالصه في ومواقفه النبيلة الحازمة ،)حفظه هللا ورعاه( للتحالف العربي المبارك

، وقد شهد للمملكة ماللي طهران المجوسدا ورادا عنها كيد سالمية ذائيخوته ألمته العربيَّة واإل

خلص وأتقن بأيهم أ التاريخ امتدادالعربيَّة السعوديَّة الشقيقة وقيادتها حجاج بيت هللا الحرام على 

موال الطائلة وبذلوا األ ،مكاييات من التقنيات والمبتكرات، وأيهم سخروا كل اإلالعتيقالخدام لبيت هللا 

 سعاد الحجيج وراحتهم.مة وإبسخاء لسال

، ويدعو كافة الدول يستنكر ويشجب هذه الجريمة النكراء الطريقة النقشبندية الرج شجيجيشنا 

ولية طردهم من جميع المنظمات الدبلى قطع يد الضالعين فيها العربيَّة واإلسالمية والمجتمع الدولي إ

ومالحقتهم في القضاء  ،وقطع العالقات الدبلوماسية معهم ،سالميوالعربية ومنظمة المؤتمر اإل

  .بادة جماعيةإمرتكبي جرائم ون ومجرمي حرب يرهابيإاعتبارهم بالدولي 

عبد لى سمو جاللة الملك سلمان بن يرفع تعازينا الصادقة والمخلصة إ ليمة الجليلةوبهذه المناسبة األ

وكافة السادة  ،ميناألوسمو ولي ولي عهده  ،ميناألوسمو ولي عهده  ،العزيز )حفظه هللا ورعاه(

وذوي الشهداء من حجاج  ،وحكومة وشعب المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة ،مراء والمسؤوليناأل

ن يلهمهم الصبر ، وأن يجنبهم كل مكروهر،، ويسأله تعالى أبيت هللا الحرام في كل بقاع األ

ن يعجل شفاء ، وأن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جنته، وأن يأجرهم ويخلف لهم خيرا، وأوالسلوان

 . ... وهللا ولي التوفيق ويمتعهم بالصحة والعافية ،الجرحى والمصابين
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